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Even voorstellen…



• Voordelen ParnasSys Microsoft-koppeling
• Inrichting Microsoft-koppeling
• Voordelen van de HR-koppeling

Agenda



Overzicht koppelingen

ParnasSys ID

Inloggen met ParnasSys Account 
(evt bovenschools account)

Google-/ 
Microsoft-
koppeling

Inloggen met MS-account (altijd 
bovenschools account), 

eventueel met 1 klik op 'tegel'

HR Koppeling

Inloggen met MS-account (altijd 
bovenschools account)



Standaard beveiliging ParnasSys

• 2-factor-authenticatie mogelijk (met 
App of hard-tokens)
• Strenge wachtwoordeisen
• Mutaties handmatig aanpassen
• “Bovenschoolse accounts”



Inloggen

Inloggen met jouw 
Microsoft 365 
account

Single Sign On vanuit 
een portaal waarop 
je inlogt met een 
Microsoft 365 
account



Voordelen

• Nóg betere beveiliging
• Meer opties voor 2FA
• MS account geblokkeerd -> geen toegang 

meer tot ParnasSys
• Documenten worden niet meer gedownload 

op (privé)-computers om ze aan een dossier 
te koppelen

• Voor de gebruiker
• Met 1 klik inloggen
• Geen extra set inloggegevens
• Documenten over leerlingen online 

bewerken



Inrichting koppeling



Bestanden koppelen

Blader vanuit een ParnasSys-dossier 
eenvoudig door jouw SharePoint en 
selecteer het bestand dat je wil 
koppelen.

Let op: het blijft een verwijzing, de 
bestanden worden niet in ParnasSys 
bewaard



Bestanden koppelen

Blader vanuit een ParnasSys-dossier 
eenvoudig door jouw OneDrive of 
Sharepoint/Teams en selecteer het 
bestand dat je wil koppelen.

Let op: het blijft een verwijzing, de 
bestanden worden niet in ParnasSys 
bewaard. Machtigingen regel je in 
Microsoft.



HR-Koppeling
• Gaat altijd via een ‘tussenpartij’.
• Leverbaar via: Cloudwise, IT-Workz, De Rolf 

Groep
• Meer partners zijn in voorbereiding



Voordelen

• Medewerkergegevens vanuit de 
bron

• Minder administratieve handelingen 
bij mutaties

• Medewerkers die uit dienst zijn 
hebben direct geen toegang meer 
tot data



Globale werking
• De koppeling is alleen te gebruiken op 

bestuursniveau

• De medewerker wordt via de koppeling 
toegevoegd of bewerkt

• Het is mogelijk medewerkers met een of 
meerdere lege aanstelling(en) aan te maken, 
rollen worden via ParnasSys toegevoegd 

• Wanneer gebruik wordt gemaakt van SSO met  
Azure is het mogelijk de UPN mee te sturen 
naar ParnasSys



Samenvattend

• <LEEG>
ParnasSys 

ID

• Inloggen met ParnasSys Account (evt bovenschools account)
•2FA Mogelijk met Google Authenticator of Hardtokens
•Nieuwe Medewerker: Nieuw account maken in ParnasSys
•Wijzigingen medewerker: handmatig gegevens in ParnasSys wijzigen
•Uit dienst: Zelf Account deactiveren
•Geen extra kosten

Microsoft-
koppeling

• Inloggen met G/MS-account (altijd bovenschools account), eventueel met 1 klik op 'tegel'
•2FA zoals ingericht op G/MS-account
•Nieuwe Medewerker: Nieuw account maken, koppelen aan MS-account
•Wijzigingen medewerker: Handmatig aanpassen in ParnasSys
•Uit dienst: Blokkeren MS-account maakt dat ook niet in ParnasSys kan worden ingelogd
•€ 0,26 per leerling per jaar

HR 
Koppeling

• Inloggen met MS-account (altijd bovenschools account), eventueel met 1 klik op 'tegel'
•2FA zoals ingericht op MS-account
•Nieuwe Medewerker: Automatisch nieuw ParnasSys account, alleen nog rechten toekennen
•Wijzigingen medewerker: Automatisch aangepast in ParnasSys
•Uit dienst: Account automatisch gedeactiveerd
•€ 0,75 per leerling per jaar



Meer weten

• Inrichting ParnasSys
pim@parnassys.nl

• Inrichting Microsoft 365
• j.ligtenberg@apsitdiensten.nl



IPON 2022

Belangrijke data

12/5 – Gratis webinar Microsoft 365 update
19/5 – Gratis Professionaliseringsdag, Culemborg
23/5 – Endpoint Manager (voorheen Intune)
30/5 – Forms, Powerautomate en SharePoint
13/6 – Microsoft 365 beheren (start)
14/6 – Microsoft 365 beveiligen
20/6 – Microsoft 365 beheren (vervolg)
30/6 – Gratis webinar Microsoft 365 update



Voor ICT in belang van uw school

APS IT-diensten

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

www.apsitdiensten.nl

T 030 2856 870

M info@apsitdiensten.nl

Vragen of 
opmerkingen?


